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COMISSAO DE SELEQAO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 07/2020 

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

EDIFICIO LUIZ CARLOS BOTELHO, Quadra 04 - Bloco A, 69 e 75 andares - Setor Comercial Sul

CEP 70.304-000

Assunto: Recurso Administrativo ao Resultado Preliminar

Prezado Senhor,

Vimos, pelo presente, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO ao resultado preliminar do 

Chamamento Publico n5 07/2020 da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

Nestes termos, colocamo-nos a disposifao para informa^des que se fizerem necessarias.
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CENTRO DE
INTEGRA^: AO

EMPRESA-E SCOL A

A COMISSAO DE SELEgAO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 07/2020 
DA SECRETARIA DE ESPORTES DO DISTRITO FEDERAL.

Ref: CHAMAMENTO PUBLICO N° 07/2020 
PROCESS© N° 00220-00001518/2020-55

O CENTRO DE INTEGRAQAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE, pessoa juridica de 
direito privado constituida sob a forma de associapao civil, sem fins lucrativos e de 
fins nao economicos, inscrita no CNPJ/MF sob n° 61.600.839/0001-55, com sede na 
Rua Tabapua, 540, Itaim Bibi, CEP 04533-001, por seu representante abaixo 
assinado, vem a presenga de Vossa Senhoria apresentar
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pelas razoes a seguir expostas.

I. DA POSSIBILIDADE JURIDICA DA APRESENTAQAO DE RECURSO

O ato administrative decisorio em processes administrativos e passive! de recurso, 
com base no artigo 5°, LV, da Constituipao Federal, e no inciso I, do art. 109, da Lei 
n° 8.666/93.
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II. DO DIREITO
II

O presente recurso e interposto contra o resultado preliminar do Chamamento 
Publico n° 07/2020, no qual essa Comissao de Selegao, classificou como 1° 
colocado no Lote 2 a Rede Nacional de Aprendizagem, Promopao Social e 
Integrapao - RENAPSI, ora Recorrida, uma vez que a Recorrida esta proibida 
temporariamente de participar de licitapdes bem como de contratar com a 
Administrapao Publica pelo prazo de 30 (trinta) meses, em razao de penalidade 
aplicada pela Secretaria de Desenvolvimento Economico do Estado de Sao Paulo, 
vejamos:
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Despacho da Secret^na, de 30-11-2020
Cum bait? nu iddtufiu elabmadu pelu respuiiiavel pelu 

procedimento sancionatorio (fls. 226/233). bem como no Parser 
CJ/SDE 167/2020 (fls. 246/254), evidenciado, ainda, o dolo da

- RENAP5I, que: a) deixou de cumprir parte de suas obnqacoes 
previstas no contrato, mas cobrou sempre pelos services como 
se tivessem sido execuiados nos termos contraluais, acarretando 
em prejiii7n ao Estadn. que efetuou pagamentns em valores 
superiores ao devido, e, b) formalizou termo de aditamento 
exdusivamente com o objetivo (fe injustificadamente majorar os 
promos contratados, ja quo, dc fato, mexistiu o correspondent 
acrescimo de serv!i;os prestados, decido:

a) pelo indefenmento dos requenmentos da contratada de 
acolhimento de sua defesa, de desconstitui^ao das imputa(,6es 
que Ihe fnram feitas e tin arqmvamenfo do present? processo 
admimstrativo, em razao dos bem expostos argumentos cons- 
tantes do relatorio produzido pelo responsave! pelo procedimen- 
to sancionatorio (fls. 226/233);

b) pela necessidade de ressarcimento. pela empresa ao 
Estado. do valor de RS 7 169.313,41 referente a obriga^ao nao 
cumprida, devidamente atualizado ate a data do pagamento;

r) pela aplira<;an a contratad.^ de multa de 20% sohre o 
valor da obriga<;ao nao cumprida, fixada no patamar minimo 
previsto no artigo 3°, inerso I, § 1°. da Resoluqao SERT 8/2006, 
rcsultando no valor de RS 1.433.862,68, com base no exposto 
no relatorio proferido pelo responsavel pelo procedimento san
cionatorio (fls. 232), e considerando. arnda, que o valor fixado 
e baslante sigmficativo, apto, assim, a atender as finalidades 
da penalidade penmiaria, quais sejam, pnnir o atn Biritn. hem 
como prevenir que atos da especie sejam novamente perpetra- 
dos pela empresa;

d) pela aplica«;ao a contratada da san^ao dc impedimento 
de licitar ou contratar com a Admims»a<ao Publica estadual, 
pelo periodo de 30 meses, com fundamento no artigo 7° da 
Lei federal 10.520/2002 c/c os item 2.2 e 3.2, f, da Resolute 
ff-57/7006, fixada. pnrtantn, no patamar temporal medio 
(prazo maximo e de 5 anos), tendo em vista o cumprimento 
paraal das obngai;6es pela empresa contratada.

Extrato de Convcnio
Convenio SDE 004/2020
Processo SDE 2020/00126
Participes. Secretaiia de Desenvolvimento Economico - SDE 

e a lioiversidade Fstadual Paulista - tlNFSP
Objeto: Transferencia de recursos financeiros para aqutsi<;30 

de equipamentos para o campus de Rio Oaro - SP.
Valor O valor do presente convenio c de RS 100 000.00.
Recursos; Os recursos necessaries a execute do convenio 

irao onerar o programa 2990 - 'Desenvolvimento de A<;6es 
Detorrentes de Emeralds Pdrldmenldres". d(,av 2272 - "Ar.oes 
Decorrentes de Fmendas, exceto saiide". elemento economico 
44 91.52. UGE 100.116.

Prazo: 0 prazo para a execu<;ao do presente convenio sera 
de 03 meses, contados a partir da data de sua assinatura.
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Como e cedi^o, o Direito Administrative funda-se, dentre outros, em dois pilares 
basicos: o principio da supremacia do interesse publico e a indisponibilidade do 
interesse publico. Em virtude de tais principios, a Administragao Publica possui 
certas prerrogativas ou poderes em suas relagoes com os particulares.
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Dontro taia prerrogativaa oxiste a do aplicar aangooa aoa contratadoa, polo
descumprimento das clausulas contratuais. Ressalte-se que nao se trata de 
faculdade, mas sim de um poder-dever da Administrapao, posto que esta 
encontra-se vinculada ao princlpio da legalidade, ou seja, incidindo o contratado em 
uma inexecupao ou em uma execupao deficiente a Administrapao deve aplicar-lhe 
as sanpoes cabiveis.

A Lei n° 10.520 elenca, se seu Art. 7°, as sanpoes administrativas aplicaveis ao 
contratado quando da inexecupao total ou parcial do contrato, vejamos:

Art. 7° Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar 
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentapao falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execupao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execupao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude 
fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou 
Municipios e, sera descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de ate 5 (cinco) 

sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais

cc
—U
u.o

anos 
cominapoes legais.

Q
m
o
3
§
LL

aDa leitura do Art. 7° verifica-se que a penalidade de suspensao temporaria de licitar 
e contratar com a administrapao acarreta a impossibilidade de o particular participar 
de procedimentos licitatorios ou celebrar contratos, nos casos em que ja houver sido 
realizada a licitapao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos.
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isA entidade Recorrida - Rede Nacional de Aprendizagem, Promopao Social e 

Integrapao - RENAPSI nao poderia ter participando do presente certame, e muito 
menos ter sido preliminarmente declarada vencedora de qualquer um dos lotes, haja 
vista que a Secretaria de Desenvolvimento Economico do Estado de Sao Paulo 
aplicou-lhe a penalidade de suspensao temporaria de participar de licitapao e firmar 
contratos com a Administrapao, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
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2A Recorrida, conforme penalidade publicada no Diario Oficial do Estado de Sao 

Paulo, alem de deixar de cumprir parte do objeto do contrato, cobrou como se tudo 
estivesse sendo executado, conduta que trouxe prejuizos aos cofres publicos. Alem 
disso, majorou os valores contratuais sem existir o correspondente acrescimo de 
servipos.
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0 Superior Tribunal de Justipa - que e a corte responsavel por uniformizar a 
interpretapao de lei federal em todo o Brasil - ja se manifestou diversas vezes no 
sentido de que que os efeitos da suspensao temporaria (inciso III do artigo 87 da Lei 
n° 8.666/93 e art 7° da Lei n° 10.520) alcanpam todos os orgaos da administrapao, 
ou seja, nao tern efeitos limitados ao orgao ou ente federado que aplicou a sanpao, 
mas se estende a toda Administrapao Publica.

Nesse sentido, podem ser citados os seguintes acordaos:

ADMINISTRATIVO. SUSPENSAO DE PARTICIPAQAO EM LICITAQOES. 
MANDADO DE SEGURANQA. ENTES OU ORGAOS DIVERSOS. EXTENSAO 
DA PUNIQAO PARA TODA A ADMINISTRAQAO. 1. A punipao prevista no inciso 
III do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 nao produz efeitos somente em relapao ao 
orgao ou ente federado que determinou a punipao, mas a toda a Administrapao 
Publica, pois, caso contrario, permitir-se-ia que empresa suspensa contratasse 
novamente durante o periodo de suspensao, tirando desta a eficacia necessaria. 
2. Recurso especial provide. (REsp 174274/SP, relatado pelo Ministro Castro 
Meira, julgado pela 2.a Turma em 19/10/2004, DJ de 22/11/2004)
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ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANQA - LICITAQAO - SUSPENSAO 
TEMPORARIA - DISTINQAO ENTRE administraqAo E administraqAo 
PUBLICA
LICITAQAO PUBLICA - LEGALIDADE - LEI 8.666/93, ART. 87, INC. III. - E 
irrelevante a distinpao entre os termos Administrapao Publica e Administrapao, por 
isso que ambas as figuras (suspensao temporaria de participar em licitapao (inc. 
Ill) e declarapao de inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a nao-participapao 
em licitapdes e contratapoes futuras. - A Administrapao Publica e una, sendo 
descentralizadas as suas funpoes, para melhor atender ao bem comum. - A 
limitapao dos efeitos da ‘suspensao de participapao de licitapao’ nao pode ficar 
restrita a um orgao do poder publico, pois os efeitos do desvio de conduta que 
inabilita o sujeito para contratar com a Administrapao se estendem a qualquer 
orgao da Administrapao Publica. - Recurso especial nao conhecido. (REsp 
151567/RJ, relatado pelo Ministro Francisco Pepanha Martins, julgado pela 2.a 
Turma em 25/02/2003, DJ de 14/04/2003)

INEXISTENCIA - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAQAO DE
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Dessa forma, o resultado preliminar do Chamamento Publico n° 07/2020, no qual 
essa Comissao de Selepao, classificou como 1° colocado no Lote 2 a Rede 
Nacional de Aprendizagem, Promopao Social e Integrapao - RENAPSI merece ser 
reformado, posto que a Recorrida encontra-se temporariamente impedida de 
participar de processes licitatorios e de firmar contratos com a Administrapao 
Publica.
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so isso, apesar de nao existir na legislagao Chamamcnto Publico paraNao fo
contratagoes por Dispensa, essa Secretaria decidiu por dar transparencia ao 
processo. Entretanto, a Comissao de Selepao em razao da forma com que o 
processo foi conduzido em algumas fases deixou de observar alguns principios 
basilares que regem as licitagoes publicas.

30C

Primeiramente, durante o processo alguns atos foram publicados e outros nao. 
Citamos, como exemplo, os questionamentos realizados por este Recorrente a 
Comissao de Selegao. Apesar de todos terem sido respondidos, a eles nao foi dada 
a devida publicidade.

Ou seja, alem de ser obrigagao da Administragao responder os questionamentos, 
tambem deve ser dada a devida publicidade a resposta visando garantir o principio 
da isonomia, ou seja, que todos os envolvidos possam ter acesso ao entendimento 
dado por aquela Administragao para aquele tema.

A resposta ao pedido de esclarecimento, fara parte da regra da licitagao, assim 
como o proprio edital, e servira para evitar a necessidade de se discutir 
administrative ou judicialmente qual o entendimento mais ajustado para o tema. A 
resposta objetiva dada ao questionamento e considerada como regra e parte 
integrante do edital. Essa Comissao ao deixar de dar publicidade a todos os atos 
ocorridos durante o Chamamento Publico atentou contra os principios da isonomia e 
publicidade.

Em segundo lugar, a sessao realizada no dia 09/02/2021 para recebimento dos 
envelopes ocorreu de forma diversa aquela prevista na legislagao, vejamos:

§ 1o A abertura dos envelopes contendo a documentagao para habilitagao e as 
propostas sera realizada sempre em ato publico previamente designado, do 
qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e
pela Comissao

A Comissao de Selegao recebeu individualmente este Recorrente, em sala fechada, 
sem a participagao dos demais interessados, pois segundo informado esse era o 
procedimento estabelecido. Entretanto, os outros dois licitantes, que sao os atuais 
contratados, foram recebidos conjuntamente, fato este que pode ser constatado 
pelo horario informado no comprovante de entrega da proposta e habilitagao das 
interessadas, que foram anotados por essa Comissao.

Alem disso, essa Comissao nao permitiu que este Recorrente “vistasse” as 
propostas dos outros licitantes, bem como se recusou a consignar tal fato em ata. 
Tudo isso demonstra que urn dos elementos formadores/aperfeigoadores do ato

•n foi assii ado cligitalmenle por Nara Vieira Bucar
as assmaluras va ao site htlps /-'oab portakleassmaturas com.br443 e utilize o codigo 1 F90-69DB-D^0F-C4F6
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administrativo, qual seja a FORMA, deixou de ser atendido, retirando, portanto, as 
condipoes de eficacia do ato para produzir efeitos validos.

Dessa forma, e considerando que os atos acima estao, s.m.j., viciados, pois 
atingiram um dos requisites de validade dos atos administrativos, qual seja, a sua 
forma, eles devem ser anulados. E, segundo a Sumula 346 do STF: “A 
Administragao Publica pode anular seus proprios atos” e, ainda, a Sumula 473: "A 
Administragao pode anular seus proprios atos, quando eivados de vlcios que os 
tornem ilegais, porque deles nao se orlginam direitos, ou revoga-los, por motivo de 
conveniencia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciagao judicial”.

Importante lembrar que o conceito de ilegalidade ou ilegitimidade, para fins de 
anulapao do ato administrativo, nao se restringe somente a violapao frontal da lei. 
Pois abrange nao so a clara e direta infringencia do texto legal, como tambem o 
abuso, por excesso ou desvio de poder, ou por negapao aos principios gerais do 
direito.
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Pelo exposto, requer-se a Vossa Senhoria se digne a receber o presente 
RECURSO, para ao final anular o Chamamento Publico n° 07/2020 - em razao da 
nao observancia de todos os requisites que dao validade aos atos administrativos , 
e caso assim nao entenda, inabilitar a Recorrida-Rede Nacional de Aprendizagem, 
Promopao Social e Integrapao - RENAPSI, por estar temporariamente impedida de 
participar de processes licitatorios e de firmar contratos com a Administrapao 
Publica, fato que, por si so, ja vedaria a sua participapao no presente certame
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1!Nestes termos, 
Pede Deferimento.

i!Brasilia, 26 de Fevereiro de 2021

IINara Vieira Bucar 
Supervisor CNL/CIEE
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----------COMPROVANTE BE ENTREOA P£ PROP09TA E HABIUTAQAO - EDtTAL 07/2020----------

DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS: 09/02/2021 

HORARIO DO INIGO: 9h as llh
LOCAL DA REUNIAO: Edificio Luiz Carlos Botelho, Quadra 04 - Bloco A, 6? e 7? andares - Setor Comercial Sul. 
CEP: 70.304 000

—I

I - DADOS DA ENTIDADE

RAZAO SOCIAL^ ^ ^
DATA DE EMISSAO:CNPJ n°: Cl £35. L ./Yca.' £:l' .

ENDEREgp^ /y r1J O ^
CONTATOS.

—i
CEP:

. Ckcc. ryvorc^f^.o^*.

II - DADOS DO RESPONSAVEL PELA ENTIDADE (Pres.dente)

NOME: CA Mi ^n vxciCi /±i {j]jg
(aiuai) Dl

\
DATA DA POSSECARGQy

LI 'IttG c\ 11-1 o( C

iS5 3 76 er? cACPF N°:RG N°: i 3
2j/ C3 . Wruci -tv Av MCEPy3 CL/ ^

ifi) f 'MCe/miZ\A(S>JF:iaa^,^voc^O\^iiO nt£fa>

ENDEREC°CcY ^ /}£.
Z.

Ill - DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (Sehouver)

NOME:

QUJUu.^^.
CARGO

vvOQL®\C^
RG N°: CPF N°:

J£ 3 y V
END^RECO: CEP:S

TEL. CELULAR: EMAIL:
9 cir\ yS'\ CcOT-^uc Iotl \ t: oov \ M°£x P <2\^ , p^o

7 ^ 0/ 5 -/^D
TEL
RESIDENCIAL___ I
Gffiv&irYfro. o<.4
Declare para os devidos fins, estar ciente e aceitar os termos do Edital de Chamamento Publico n° 
07/2020, bem como declaramos que cumpriremos com o disposto na Lei 8.666/1993, na Lei 
Distrital n° 5 216/2013. e no Decreto n° 40.883/2020.

URA1 Conforrtw docurrtenlo)ASSINAT

lento Publico n° 07/2020Secretaria de Estado e Esporte e Lazer do Distrito Federal | Chama

<j^6C6bliy'>
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COMPROVANTE DE ENTREGA DE PROPOSTA E HAB1LITAQAO - EDITAL 07/2020

DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS: 09/02/2021 

HORARIO DO INIGO: 9h as llh

LOCAL DA REUNIAO: Edificio Luiz Carlos Botelho, Quadra 04 - Bloco A, 6? e 7? andares - Setor Comercial Sul. 
CEP: 70.304 000

I - DADOS DA ENTIDADE

\RAZAO SOCIAL: 
CNPJ n°:

LG nor -ar>( o xowns DATA DE EMIBSAO:v
ENDEREQO:^^^

CONTATOS eMail nC?f-vapo 9
II - DADOS DO RESPONSAVEL PELA ENTIDADE (Pres.dente)

\ANOME:
-

,i, j DURAQAO DO AjxnoiMANDATOARor*
RG N”: AS5 A3) ;c. UJi - ______

ko<A,\& lUj _M ' C%t) hdWMjJi [A ^ SOO
L

ENDEREQO:

mvm. EMAIL:
Cl CWU9

III - DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (Sehouver)

NOME.

tm
CARGO

RG N°: M M1M CPF ' S3
ENDERE C■f Cxv/^X

TEL.OELULAR:- ' EMAiL:
*

TEL.

mXmjjRESIDENCIAL:

Declaro para os devidos fins, estar ciente e ^ceitar os termos dq tdital de Chamamento Publico n° 
07/2020, bem como declaramos que cun^pri)^mos com o di^posto na Lei 8.666/1993, na Lei 
Distrital n° 5 216/2013, e no Decreto n° 4i 1020

RA (Conforme aocumeniolassin;

Secretaria de Estado e Esporte e Lazer do Distrito Federal | Chbmamento Publico n° 07/2020 <s /oil
04 ; 3^3p0t'-' 
at • tie Oi - C# 
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Secretaria de 
Es porte e Lazer

----------COMPROVANTE DE hN I KEG'A Ufc KkOpoSTA t HABILITaCAO - EDITAL 07/2020

DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTAS: 09/02/2021 

HORARIO DO INIGO: 9h as llh

LOCAL DA REUNIAO: Edificio Luiz Carlos Botelho, Quadra 04 - Bloco A, 6? e 7? andares - Setor Comercial Sul. 
CEP: 70.304-000

I - DADOS DA ENTIDADE

RAZAO SOCIAL: —» 7

7; DATA DE EMISSAO:
i r L

CNPJ n°: 
ENDEREQ 
CONTATOS
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SUBSTABELECIMENTO DE PRQCURACAQ

Prazo de validade: 07 DE JANEIRO DE 2024

Aos 13 (treze) dias do mes de Janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um),
nesta Cidade e Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Tabapua, 540, Itaim Bibi, 

onde chamado em diligencia eu, escrevente autorizado do 14° Tabelionato de 

Notas desta HUMBERTO CASAGRANDE NETO. brasileiro, casado, engenheiro 

de produgao, superintendente geral do Centro de Integragao Empresa-Escola - 

CIEE, portador da cedula de identidade RG n° 7.356.225-SSP/SP e do CPF/MF sob 

o n° 031.819.648-40, filho de t Valdomiro Casagrande e Faraildes Guerreiro 

Casagrande, natural de Dois C6rregos/SP, nascido aos 15/02/1958, residente e 

domiciliado nesta Capital, com escritorio na Rua Tabapua, 540, Itaim Bibi, Sao 

Paulo/SP, CEP: 04533-001, e-mail casagrande@ciee.org.br. O presente maior e 

capaz e identificado por.mim, consoante o documento de identidade apresentado, 

dou fe. SUBSTABELECIMENTO: Pelo outorgante me foi dito que por este 

instrumento e nos melhores termos de direito, SUBSTABELECE, na pessoa de 1)- 
RICARDO MELANTONIO, brasileiro, casado, advogado, exercendo a fungao de 

superintendente institucional do CIEE, natural de Sao Paulo/SP, nascido aos 

30/03/1958, filho de Oswald© Melantonio e Margot Elfriede Melantonio, portador da 

cedula de identidade RG n° 5.887.990-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 

012.243.098-04, residente e domiciliado nesta capital, com escritorio na Rua 
Tabapua, 540, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, CEP: 04533-001, e-ms/il 

ricardo.melantonio@ciee.org.br; 2)- TOMAZ LOPES FILHO, brasileiro, divorciado, 

administrador de empresas, exercendo a fungao de superintendent^ de 

administragao e finangas do CIEE, natural de Sao Paulo/SP, nascido aos 

06/12/1954, filho de. Tomaz Lopes e Carmen Peres Lopes, portador da cedlila de 

identidade RG n° 7.250.195-9-SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 579.792.608-30, 
residente e domiciliado nesta capital, com escritorio na Rua Tabapua, 54(j),Jtaim 

Bibi. Sao Paulo/SP, CEP: 04533-001, e-mail tomaz@ciee.org.b
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GUSTAVO COPPOLA, brasileiro, divorciado, exercendo a fungao de 

superintendente nacional de atendimento do GEE, natural (de Sao Paulo/SP, 

nascido aos 11/10/1965, portador da cedula de identidade RG n° 16.459.046-8- 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 076.443.238-99, filho de Costabili Coppola e 

Aparecida Costa Coppola, residente e domidiliado nesta capital, com escritorio na 

Rua Tabapua, 445, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, CEP: 04533-001, e-mail 

luiz@ciee.org.br; 4)- MARCELO MIQUELETI GALLO, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, exercendo a fungao de superintendente nacional de 

operagdes do GEE, natural de Sao Paulo/SP, nascido aos 25/12/1969, portador da

cedula de identidade RG n° 19.220.690-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°/ ' \ ' '' / ^
129.151.858-40, filho de Domingos Gallo e Dalva Dionea Miqueleti Gallo, residente 

e domiciliado nesta capital, com escritorio na Rua Tabapua, 445, Itaim Bibi, Sao 

Paulo/SP, CEP: 04533-001, e-mail marcelo_gallo@ciee.org.br; 5)- PAULO 

DONIZETI PEREIRA, brasileiro,,casado, administrador de empresas, exercendo a 
fungio de gerente de administragao de contratos, natural de Sao Paulo/SP, nascido 

aos 24/11/1966, portador da cedula de; RG n° 15.811.985-X SSP/SP, inscrito no 

CPF/MF sob o n° 084.290.548-04, filho de Moacyr Gusmao Pereira e Regina Alves 

Pereira, residente e domiciliado nesta capital, com escritorio na Rua Tabapua, 445, 

Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, CEP: 04533-001, e-/r?a/7 paulodonizeti@ciee.org.br, 6)- 

CLAUDIO RODRIGO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, dxercendo a fungao de 

gerente regional Centro Oeste e Distrito Federal do GEE, natural de Goiania/GO, 

nascido aos 10/05/1970, portadbr da cedula de identidade RG n° 1.774.314 

DGPC/GO, inscrito no CPF/MF/sob o n° 588.675.381-87, filho de Antonio Lazaro 

de Oliveira e Balsami Maria Pereira de Oliveira, residente e domiciliado em 
Brasilia/DF, com escritorio /na EQSW 304/504, Lote 2, Edificio GEE, Setor 

Sudoeste, Brasilia/DF - CEP: 70673-450, e-mail claudio_rodrigo@ciee.org.br; 7)- 

ELENILSON SANTOS ARARA, brasileiro, casado, exercendo a fungao de 

Supervisor da unidade de operagao do GEE, natural de Cuiaba/MT, nascido aos 

16/06/1984, portador da csdula de identidade RG n° 2.257.195 SSP/DF, inscrito 

no CPF/MF sob o n° 007..498.391-12,, filho de Hilson da Silva Arara e Elena Santos 

Arara, residente e do|fiicilipdo em Brasilia/DF, com escritorio na EQSW 304/504,
udoeste, Brasilia/DF - CEP: 76673-450. e-mail
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]plfmm elenilson_arara@ciee.org.br, 8)- NARA VIEIRA BUCAR, brasileira, divorciada, 

exercendo a fungao de supervisora da Central Nacional de Licitagao do CIEE, 

natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida aos 20/09/1972, portadora da cedula de 

identidade RG n° 21.593.36 SSP/GO e do CPF/MF sob o n° 589.694.541-87, filha 

de Standard Silva e Ana Celia Vieira Silva, residente e domiciliada em Brasilia/DF, 

com escritorio na EQSW 304/504, Lote 02, Ediflcio ^CIEE, Setor Sudoeste, 

Brasilia/DF, CEP: 70673-450, e-mail nara.bucar@ciee.ong.br, parcialmente os 

poderes que Ihe foram conferidos, COM RESERVA DE IGUAIS PODERES por: 

CENTRO DE INTEGRAQAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE, conforme instrumento 

de procuragao lavrado no 14° Tabeliao de Notas de Sao Paulo/SP, no Livro 5913, 

Pagina 003, em 08 de janeiro de 2021, os quais confere para, ISOLADAMENTE, 

participar de licitagbes em todas as suas modalidades, ou qualquer tipo de 

chamamento publico, para programas de estagio, programas de aprendizagem e 

outros programas mantidos ou administrados pelo CIEE, podendo fazer lances 

(verbais ou eletrbnicos), acompanhar e ter vistas de processes, apresentar 

proposta, piano de trabalho, qualquer tipo de documento exigido no edital de 

licitagao ou de chamamento publico, impugnagao e recursos, oferecer lances 

verbais ou virtuais, assinar contratos licitatorios/administrativos, acompanhar e ter 

vistas de processes administrativos e processes licitatorios, apresentar 

impugnagoes e recursos, prestar e assinar declaragbes, preencher guias, termos, 

livros, requerimentos, formularies e demais papeis e documentos que se fizerem 

necessarios. O presente substabelecimento e valido ate 07 de janeiro de 2024 e 

podera ser substabelecido no todo ou em partes. ENCERRAMENTO: Assim o 

disse, dou fe, pediu-me e Ihe lavrei este instrumento, o qual feito e lido em voz alta, 

foi achado conforme, aceita, outorga e assina. Foi acessada nesta data a base/de

dados da Central de Indisponibilidade de Bens, atraves do site:v-— /
www.indisponibilidade.org.br, e obtive a informagao de que nao gonsta 

indisponibilidade em nome dele outorgante, conforme hash: 

5921.7412.2da2.9897.95ce.f6a2.bff2.b0b6.c9b5.9247. CUSTAS: Ao Tabeliao 

R$295,94, Estado: R$84,10, Sec. da Fazenda: R$57,56, Imposto ao Municlpio 

R$6,32, Ministerio Publico: R$14,20, Registro Civil: R$15,58, Tribunal de Justiga 

R$20,30, Santa Casa: R$2,96, Total: R$496,96. Selo Digtal n°
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